
 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 550 812220400020001 2آبکار درجه  –پوشش گر الکتریکی  167

 

 550 7-2/2/22/28 2آبکار درجه  –پوشش گر الکتریکی 

 357 7-2/1/45/61 باغی چرم دکارگر  357 815520280060001 باغی چرم دکارگر  168

 182 7-2/1/55/61 کارگر رنگرزی چرم  182 815520280070001 کارگر رنگرزی چرم  169

 217 7-2/1/50/62 رنگرزی پوست  217 815520280010001 رنگرز پوست  170

 318 7-2/1/51/62 تکمیل کار چرم  318 815520280130001 تکمیل کار چرم  171

 190 7-2/1/46/61 کارگر باالبان و هاسپل 190 815520280040001 کارگر باالبان و هاسپل 172

 229 7-2/1/35/61 لش زن و آبگیر پوست و چرم  229 815520280080001 لش زن و آبگیر پوست و چرم  173

 1020 8-3/2/38/19 2مدلساز درجه  1020 722220330020001 2مدلساز درجه  174

 542 8-3/1/38/19 1مدلساز درجه  542 722220330030000 1مدلساز درجه  175

 Autocad 5/1/60/62-1 96کارور  Autocad 216640531080001 96کارور  176

 906 1-3/2/13/24 2ریخته گر درجه  906 721120330030001 2ریخته گر درجه  177

 634 1-3/1/13/24 1ریخته گر درجه  634 7211203320001 1ریخته گر درجه  178

 595 8-3/2/12/92 2درجه سرامیک ساز  595 731420150220001 2سرامیک ساز درجه  179

 624 8-3/1/12/92 1سرامیک ساز درجه  624 731420150210001 1سرامیک ساز درجه  180

 720 8-2/1/57/49 مکانیک تراکتور و تیلر 720 723320690030001 مکانیک تراکتور و تیلر 181

 60 2120110-2 تراکتور و تیلر رانندگی  60 834120690050021 کارور ماشین آالت کشاورزی )رانندگي تراکتور و تیلر( 182



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 
 حرفه اي كشورمربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و 

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 
 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

183 
 قالیباف ترکی

 قالیباف فارسی

731820890130002 

731820890140002 

270 

260 

 

 450 7-3/2/57/54 2قالیبافی درجه 

 330 7-3/1/57/54 1قالیبافی درجه  300 731820890170002 قالیباف هنری  184

 180 1-3/2/93/62 طراح نقشه فرش  300 731620890010001 طراح قالی )مقدماتی( 185

 320 7-3/2/54/54 2گلیم باف درجه  300 731820750190001 گلیم باف 186

 88 7-2/1/11/94 مدلسازی فلزات قیمتی  --- ----- ------- 187

 90 7-2/1/12/25 ریخته گری فلزات قیمتی  90 731330790030111 ریخته گری فلزات قیمتی  188

 168 8-2/1/10/80 ملیله سازی نقره  200 731320790370002 ملیله ساز فلزات قیمتی  189

190 
 جواهرساز 

 طالساز

731330790090003 

731320790030001 

530 

480 
 480 8-2/1/10/80 طال و جواهرسازی 

 154 4-2/1/35/31 فروشندگی طال و جواهر  154 731330790320001 فروشنده طال و نقره و جواهر  191

 192 8-2/2/34/02 2پستایی ساز درجه  180 753620280010001 پستایی ساز کفش زنانه، مردانه و بچه گانه  192

193 

 پیشکار کفش زنانه، مردانه و بچه گانه 

 آماده سازی و دوخت چرم 

 الگوساز کیف )چرم و پوست( 

753620280030001 

721820280020031 

721820280020011 

138 

86 

60 

 300 8-2/2/46/02 2پیشکار درجه 

 188 8-1/1/24/02 1پستایی ساز درجه  130 753620280080001 مدل ساز کفش 194

 184 8-2/1/46/02 1پیشکار درجه  --- ----- ------- 195



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 كشورمربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي 

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

196 

 دوزنده کیف با چرم طبیعی

 یا

 دوزنده کیف با چرم طبیعی

 یا

 دوزنده کیف با چرم

731820280020001 

 

731820280030001 

 

731820280040001 

240 

 

268 

 

268 

 

 228 8-3/1/12/03 کیف دوز 

 460 7-4/2/41/91 نازک دوز زنانه  460 753120510010001 نازک دوز زنانه  197

198 
 الگوساز وبرشکار لباس نازک زنانه 

 دوزنده پوشاک حمام 

753220510030002 

753120510290001 

340 

132 
 490 7-1/3/2/41/91 الگوساز و برشکار لباس زنانه 

 410 7-1/1/46/91 الگوساز لباس به روش حجمی  440 753220510020002 الگوساز لباس به روش حجمی  199

 75 7-2/1/68/95 پولک و منجوق دوز  80 731820810660001 مهره های تزئینی پولک ومنجوق دوز 200

201 
 دوزنده لباس شبو عروس

 الگو ساز و برشکار لباس شب و عروس

753120510300002 

753220510070001 

300 

200 
 216 7-1/3/1/97/91 خیاط لباس شب و عروس 

 180 7-1/1/40/91 مانتودوز  200 753120510050002 مانتو دوز 202

 گلدوز دستی  160 731820810600002 گلدوز دستی  203

4/1/73/95-7 

 یا

3/1/73/95-7 

80 

  



 سمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد جدول تطبيق و 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتممشخصات 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

204 
 گلدوز ماشینی 

 )مقدماتی(چهل تکه دوزی با ماشین 

731820810610001 

731820810250001 

186 

144 

 

 360 7-4/1/74/95 گلدوز ماشینی 

 246 7-3/1/43/91 بچه گانه و دخترانه دوز  325 753120510270001 دوزنده لباس کودک 205

 131 7-3/2/69/95 تکه دوزبا چرخ  131 731820810390001 تکه دوز با چرخ  206

 162 7-2/2/65/95 2رودوز سنتی درجه  142 731820810460001 سوزن دوزی سنتی  207

208 
 سرمه دوز سنتی 

 رودوزی سنتی الحاقی 

731820810210001 

731820810010001 

81 

121 
 144 7-2/2/90/95 2سرمه دوز درجه 

 110 7-1/1/31/91 سری دوز سرویس خواب  155 753420510030002 سری دوز سرویس خواب 209

210 
 سوزن دوز سنتی خاص مناطق 

 خامه دوزی سیستان )خمک دوزی یا سفیددوزی(

731820810470001 

731820810070001 

146 

100 
 240 7-2/1/65/95 1رودوز سنتی درجه 

211 
 سرمه دوز تزئینی 

 سرمه دوز 

731820810450001 

731820810210002 

72 

217 
 164 7-2/1/90/95 1سرمه دوز درجه 

 400 753420510010001 پرده دوز  212
 2پرده دوز درجه 

 1پرده دوز درجه 

4/2/97/95-7 

2/1/97/95-7 

250 

128 

 306 7-5/4/1/41/91 ضخیم دوز زنانه  445 753120510200001 ضخیم دوز زنانه  213

  



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد جدول 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 ي مهارتي مجموعه هشتممشخصات استانداردها

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 365 753120510220001 کاپشن دوز زنانه 214

 

 224 7-2/1/42/91 کاپشن دوز 

 108 7-3/1/34/91 شلوار دوز  200 753120510060002 شلوار دوز  زنانه 215

 156 7-3/1/35/91 پیراهن دوز مردانه و شومیزمردانه وزنانه ولباس راحتی 260 753120510030002 خیاط  پیراهن شومیزمردانه و زنانه 216

217 
 نازک دوز مردانه 

 تعمیرکار لباس 

753120510330002 

815320510030001 

300 

120 
 نازک دوز مردانه 

2/2/45/91-7 

 
506 

 388 7-2/3/1/45/91 الگوساز و برکار لباس مردانه  400 753120510050002 الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه  218

 218 7-2/1/47/91 روپوش و روبدوشامبر دوز و کت و  218 753120510040001 ،سربندوپیشبندوپوش و ربدوشامبردوز کت و پیژامهر 219

 130 7-1/1/21/92 خیاط لباس های کشی  245 753120510260001 تریکودوز 220

 284 7-2/1/96/91 خیاط لباس زیرزنانه 330 753120510280001 خیاط لباس زیرزنانه 221

 132 7-2/1/37/91 دوزنده پوشاک حمام  200 753120510040002 راحتی و پوشاک حمامخیاط لباس  222

 100 7-1/1/44/91 الگوساز لباس با رایانه  170 75320510010002 کاربر نرم افزار الگوسازی لباس 223

 209 7-2/1/45/91 ضخیم دوز مردانه  250 753120510210002 ضخیم دوز مردانه  224

 300 3-3/0/1/24/42 کاربر رایانه  300 732120530130001 کاربر رایانه  225

 230 3-4/1/24/42 کاربر نرم افزار اداری  230 732120530150001 کاربر اتوماسیون اداری  226



 بسمه تعالي

استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد رقمي )جديد( با  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 
 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 Sqlservev Access 252140531020001 180کاربر بانک اطالعات  227

 

 Sqlservev Access 2/3/1/80/84-0 180کاربر بانک اطالعات 

 DELPHI   VB 3/3/1/80/84-0 460برنامه نویس  DELPHI   VB 251340530190001 460برنامه نویس  228

 325 0-4/3/1/80/84 مهارت عمومی برنامه نویسی  325 251430531550001 مهارت عمومی برنامه نویسی  229

 200 1-3/1/51/66 طراح گرافیک رایانه ای  Photoshop 732120530120001 420کاربر گرافیک رایانه ای  230

 Freehand 4/1/58/62-1 90 رایانه کار گرافیک  Freehand 216630531150011 72 کاروری  231

 Corel draw 4/1/54/62-1 60رایانه کار Corel draw  732120530110001 200ای با رایانهکاربرگرافیک 232

استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی      233
(E-citrzen) 

 77 3-2/5/1/24/42 شهروند الکترونیک  80 732120530130011

 MXFLASH 3/1/46/61-1 96کارور  FLASH 216620531130011 58کاروری  234

 SSP 2/1/51/63-1 184رایانه کار تدوین فیلم و صدا با  SSP 265440530770001 184رایانه کار تدوین فیلم و صدا با  235

 DIRECTOR  MX 2/1/47/61-1 80رایانه کار  DIRECTOR 216640530700001 80رایانه کار  236

 Author Wore 2/1/87/84-0 100تولید چندرسانه ای  Author Wore 251340530630001 100تولیدکننده چندرسانه ای  237

 190 1-3/1/43/66 طراحی مقدماتی صفحات وب  WEBp 251340530320001 170برای صفحات HTMLبرنامه نویس زبان  238

 240 0-1/3/1/80/84 برنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتی  240 251340530410001 برنامه نویس ویژوال بیسیک مقدماتی 239

  



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 كشورمربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي 

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 Visual Interdev 251340530760001 104رایانه کار  240

 

 Visual Interdev 3/1/45/61-1 104رایانه کار 

 weaverDream 3/1/48/61-1 70رایانه کار weaverDream 251340531110011 70کارور  241

242 
 CIW طراح وب

 طراح مقدمات صفحات وب
351430530010001 
251340530890001 

174 
90 

 CIW 3/1/57/26-0 300رایانه کار 

 184 7-3/1/12/20 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده  324 532220490010001 اجتماعی خانواده  –برنامه ریزی امور اقتصادی  243

 394 7-2/1/95/99 هنر در خانه  581 731620830330001 برنامه ریزی امور هنری در خانواده  244

245 
 مراقب امور بهداشت و سالمت خانواده 

 نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی
532220470010001 
32572067000001 

234 
61 

 295 5-2/1/40/99 مهارت های سالم زیستن 

 176 3-2/1/98/00 سرپرست دبیرخانه 350 441520430060002 سرپرست دبیرخانه و بایگانی  246

 187 1-2/1/92/35 تندخوان  187 441920490010001 تندخوان  247

 70 3-4/1/21/21 مسئول دفتر  300 411020430010002 مسئول دفتر 248

 88 3-2/1/31/95 بایگان  96 441520430010001 بایگان 249

 130 1-5/2/15/10 حسابدار عمومی مقدماتی  300 431120450070001 کمک حسابدار  250

 150 1-1/3/15/10 حسابدار عمومی تکمیلی  380 431120450080001 حسابدار  251

 140 1-3/2/12/10 2حسابدار صنعتی درجه  340 431120450090001 حسابدار بهای تمام شده  252



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمربوط به 

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 120 431320450010001 حسابدار حقوق و دستمزد 253

 

 120 3-4/1/34/39 حسابدار حقوق و دستمزد 

 96 1-5/1/18/10 رایانه کار حسابداری مالی  320 431120450050002 کاربر نرم افزار مالی  254

 79 4-1/1/20/32 1مدیر تبلیغ و بازاریابی درجه  79 332230450040001 1مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه  255

 90 4-3/1/29/41 بازاریاب بیمه  90 332130450010001 بازاریاب بیمه  256

 76 1-1/1/56/59 بازاریاب مطبوعاتی  76 264140730010011 بازاریاب مطبوعاتی  257

 120 4-2/1/25/41 بیمه گر بیمه های بازرگانی  120 431220450010001 بیمه گر بیمه های بازرگانی  258

 130 5-2/1/32/31 آشپز سنتی  196 512020670060001 آشپز سنتی  259

 104 5-2/1/31/26 آشپز مخصوص روز 104 512020670050121 آشپزی مخصوص روز 260

 78 5-2/1/95/31 آشپز غذاهای فوری  62 512020670050011 آشپز غذاهای فوری  261

 40 5-1/1/94/31 آشپز با مایکرو ویو 40 512020670050031 آشپزی با مایکرو ویو 262

 70 5-1/1/99/31 ساالدساز و اردورساز 50 512020670050111 ساالدسازی و اردورسازی  263

 136 7-1/1/67/76 شیرینی پز شیرینی های خشک  260 751220670350001 شیرینی پز شیرینی های خشک 264

 90 7-2/1/36/76 کیک ساز و ترساز 270 751220670340001 کیک ساز  265

 96 7-2/1/35/76 دسرساز سنتی  96 751220670230001 دسرساز سنتی  266

 150 7-1/1/37/76 دسرساز بین المللي  150 751220670220001 دسرساز بین المللي  267

 



 بسمه تعالي

قبلي( و رشته هاي ساختار جديد رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 استانداردكد  نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 70 325730670000021 سرپرستي امور بهداشتي بخش غذا،تغذیه و صنایع غذایي 268

 

 70 7-1/1/90/74 بهداشتي بخش غذا،تغذیه و صنایع غذایي مدیر

 70 7-1/1/23/76 نانوای نان بربری  70 751220680000211 نانوایی نان سنتی بربری  269

 70 7-1/1/21/76 نانوای نان تافتون  70 751220680000131 نانوایی نان سنتی تافتون  270

 70 7-1/1/22/76 نانوای نان سنگک 70 751220680000161 نانوایی نان سنتی سنگک 271

 70 7-1/1/24/76 نانوای نان لواش  70 751220680000081 نانوایی نان سنتی لواش  272

 78 7-2/1/37/76 نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم  77 751220680040011 نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم  273

 74 7-2/1/39/76 خمیرسازماهرحجیم ونیمه حجیم با تخصص نان نانوای ---- ------ ------ 274

 50 7-2/1/38/76 فردار ماهرحجیم ونیمه حجیم با تخصص خمیرنانوای نان ---- ------ ------ 275

 87 7-2/1/12/76 مدیر نانوایی 87 132140680010021 مدیریت نانوایی 276

 60 7-1/1/66/76 شرینی پز شیرینی خشک بدون فر  60 751220670310021 شرینی پزی بدون فر )اجاق کاری( 277

 218 5-2/2/37/31 2آشپز هتل درجه  218 512020590020001 2آشپز هتل درجه  278

 154 5-2/1/37/31 1آشپز هتل درجه  154 512020590010001 1آشپز هتل درجه  279

 180 7-2/1/62/76 قناد هتل  180 751220590010001 قناد هتل  280

 190 7-2/1/61/76 سرپرست قنادی هتل 190 751220590020001 سرپرست قنادی هتل 281

 60 5-2/1/23/31 معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل 60 343430590020001 معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل 282

  



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15داراي كد جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي 

 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد ارد مهارتي                                      نام استاند رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 160 5-2/1/22/31 سرآشپزکل آشپزخانه و قنادی هتل  180 343430590010001 سرآشپزکل آشپزخانه و قنادی های هتل 283

 168 314130680020001 کارور کنترل میکروبی مواد غذایی 284

 

 166 0-2/1/59/52 کارور کنترل میکروبی مواد غذایی

 285 0-2/1/62/11 کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی  285 751520680020001 کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی  285

 420 0-2/1/21/14 کارور آزمایشگاه مواد غذایی 420 751520680010001 آزمایشگاه مواد غذاییکارور  286

 82 0-1/1/53/52 کارور آزمایشگاه دریافت شیرخام 118 311130680100001 کارور آزمایشگاه کنترل کیفیت شیرخام 287

 90 0-2/1/29/14 آزمایشگاه مواد غذاییخدمات  90 751520680010031 خدمات آزمایشگاه مواد غذایی 288

 168 0-2/1/09/11 نمونه برداری مواد غذایی 168 751520680060001 نمونه برداری مواد غذایی 289

290 
 کارمند پذیرش هتل 

 کارمند روابط عمومی هتل

422420590070001 

422420590100001 

176 

168 
 350 3-2/1/27/94 کارمند پذیره )فرانت آفیس(  

 210 5-2/1/29/40 متصدی طبقات در هتل  210 422420590130001 متصدی طبقات در هتل  291

 250 5-2/1/54/40 اتاق دار هتل 250 422420590010001 اتاق دار هتل 292

 100 5-2/1/16/60 متصدی البسه در هتل  156 422420590120001 متصدی البسه در هتل  293

 330 5-2/1/33/91 راهنمای عمومی گردشگری  330 511320550100001 راهنمای عمومی گردشگری  294

 388 5-2/1/36/91 راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم( 380 51132055080001 راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم( 295

 280 5-1/1/30/91 راهنمای موزه  280 511320550070001 راهنمای موزه  296



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 فني و حرفه اي كشورمربوط به استانداردهاي سازمان آموزش 

 جايگزين رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 
 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 
 آموزش

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   
ساعت 
 آموزش

 140 5-2/1/94/91 راهنمای محلی   120 511320550150001 راهنمای محلی بومی  297

 128 514120570020001 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه  298

 

 127 5-1/1/32/70 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

 188 5-1/1/31/70 پیرایشگر موی زنانه  198 514120570010001 پیرایشگر موی زنانه  299

 377 5-1/1/34/70 آرایشگر موی زنانه  380 514220570020001 آرایشگر موی زنانه  300

 286 5-1/1/36/70 متعادل ساز چهره زنانه  290 514220570030001 متعادل ساز چهره زنانه )آرایش صورت( 301

 60 5-1/1/35/70 آرایشگر ناخن  110 514220570060001 آرایشگر ناخن  302

 184 5-4/2/30/70 2پیرایشگر مردانه درجه  180 514120570050001 پیرایشگر مردانه  303

 150 5-4/1/30/70 1مردانه درجه پیرایشگر  ---- ------ ------ 304

 133 5-1/1/94/70 متعادل ساز چهره مردانه  100 514120570100002 متعادل ساز چهره مردانه  305

306 
 چهره پرداز مردانه 

 کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه 

514120570070002 

514120570050101 

105 

96 
 184 5-1/1/97/70 چهره پردازی مردانه 

 312 5-1/1/98/70 ترمیم کننده موی سر 312 514120570060001 ترمیم کننده مو )مردانه( 307*

 SMAW 1/1/23/72-8 496جوشکاری سازه های فوالدی با فرایند  SMAW 721220110120001 496جوشکار سازه های فوالدی با فرایند  308*

 SMAW 1/1/25/72-8 305جوشکاری مخازن فوالدی با فرایند  SMAW 721220110130001 305جوشکار مخازن فوالدی با فرایند  309*

 SMAW 1/1/26/72-8 495جوشکاری لوله های فوالدی با فرایند  SMAW 721220110140001 495جوشکار لوله های فوالدی با فرایند  310*

  



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد جدول 
 مربوط به استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 
 جايگزين

 

 استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتممشخصات 

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

)کربنی(با فرایند جوشکاری قطعات فوالدی   MAG 721220110110001 607جوشکار قطعات فوالدی )کربنی(با فرایند  311*

MAG 
3/1/13/72-8 607 

 144 311830410040001 نقشه خوان صنعتی  312*

 

 144 0-3/1/18/32 نقشه خوان صنعتی 

 300 9-4/1/12/54 روکش کار مصنوعات چوبي  300 752220190120001 روکش کار صفحات فشرده چوبي  313*

 230 8-1/2/21/12 2پرس کار چوب درجه  300 752320190040001 پرس کار چوب 314*

 280 9-3/1/94/54 تعمیرکار مصنوعات چوبی  300 752220190100002 تعمیرکار مبلمان چوبی  315*

 360 8-2/1/89/11 رویه کوب مبل  400 753420190010002 رویه کوب مبل چوبی  316*

 550 8-3/1/09/12 چوبcncکاروردستگاه  550 752320190060002 چوب)برشکاری،فرزکاری،سوراخکاری(cncکاروردستگاه  317*

 540 9-3/1/10/54 در و پنجره ساز چوبی  550 711520190050042 درو و پنجره ساز چوبی  318*

 376 7-3/1/90/96 کالف ساز مبل استیل چوبی  400 752220190140002 کالف ساز مبل کالسیک چوبی  319*

 470 8-3/2/32/12 2منبت کار درجه  500 731720190010002 منبت کار دستی 320*

*321 
 کالف ساز مبل کالسیک چوبی 

 روکش کار صفحات فشرده چوبی

752220190150002 

752220190120001 

400 

300 
 700 7-1/1/90/96 سازنده مبلمان راحتی

 400 9-4/2/26/39 رنگ کار چوب )مقدماتی( 400 752220190140002 کالف ساز مبل کالسیک چوبی  322*

 370 9-4/1/26/39 رنگ کار چوب )پیشرفته( 590 821920190020002 رنگ کار مبلمان چوبی  323*
  



 بسمه تعالي

رقمي )جديد( با استانداردهاي مشابه در مجموعه هشتم )با كد قبلي( و رشته هاي ساختار جديد  15جدول تطبيق و جايگزيني استانداردهاي مهارتي داراي كد 

 استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمربوط به 

 رقمي 15مشخصات استانداردهاي مهارتي با كد 
 جايگزين

 

 مشخصات استانداردهاي مهارتي مجموعه هشتم

 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                       رديف
ساعت 

 آموزش
 كد استاندارد نام استاندارد مهارتي                                   

ساعت 

 آموزش

 210 8-3/1/92/41 تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی  210 712720090080001 تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی 324*

 190 712720090070001 تعمیر آبگرمکن دیواری  325*
 

 190 8-3/1/13/71 تعمیر آبگرمکن دیواری 

 300 8-1/1/85/41 اسپیلت و کولرهای گازی پنجره ای نصاب و تعمیر 300 712720090100001 نصاب و تعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای اسپیلت 326*

 300 712720090090001 نصاب و تعمیرکار سردخانه فریونی 327*

 

 300 8-1/1/86/41 سردخانه فریونینصب و تعمیر 

 200 8-1/2/15/71 لوله کشی سیستم کف گرمایی  200 712620090120001 لوله کش سیستم کف گرمایی  328*

 1/1/1/10/71-8 80 (Push fitلوله کشی فاضالب نصب فشاری ) 712620090000031 80 (Push fitلوله کشی فاضالب نصب فشاری ) 329*

 140 8-1/1/02/71 لوله کش لوله های پلیمری )تلفیقی( 140 712620090130001 کش لوله های پلیمری )تلفیقی (لوله  330*

 130 0-1/1/51/35 نصاب و تعیرکار آبگرمکن خورشیدی 130 712720090170001 نصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدی  331*

 84 8-1/2/23/71 2کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه  84 712620090050001 2کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه  332*

 116 8-1/1/23/71 1لوله کش گازخانگی و تجاری درجه  116 712620090060001 1لوله کش گازخانگی و تجاری درجه  333*

 

 

 

 

 


